
PRAKTICKÝ KURZ ÚDRŽBY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ A ZÁKLADY 

GREENKEEPINKU 
Kurz je určen pro: začínající a aktivní greenkeepery, pracovníky golfových hřišť, absolventy 

kurzů „Zimní školy greenkeeperů“, absolventy podobných kurzů (například e-learning 

www.czgreen.com/moodle/), středních zahradnických, zemědělských a vysokých 

zemědělských škol, pracovníkům Patronů ČSG. 

 

Termín konání:   11.10. - 15.10. 2021 

Cena kurzu:  4 200,- Kč 

Místo konání: Ropice Golf Resort 

Elektronická přihláška: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgOU2mXwC9paoNx4IBo78JQNa8cHEl3QIU

UxxhDBVikw-38Q/viewform 

 

Program výuky: 

1) Bezpečnost práce na hřišti, základní seznámení s hřištěm, strojové vybavení a jeho 

modifikace, praktická výuka ovládání strojů a zařízení. Technické zázemí, příprava a údržba 

strojů, broušení, seřizování, denní údržba, značení hřiště, příprava hřiště na turnaj – garanti: 

Jaroslav Pavelčák, Jaroslav Oravec  

2) Aplikace hnojiv a přípravků, kalibrace rozmetadel a postřikovačů. Základní informace o 

chorobách a škůdcích. Principy integrované ochrany, legislativa, závlahové systémy, principy 

a ovládání - garant Jaroslav Pavelčák 

 

Dle aktuálního stavu počasí je nutno s sebou vzít pracovní oděv včetně pracovní obuvi, rukavice 

a také oděv do deště, jelikož většina činností se bude odehrávat na hřišti, také poznámkový 

blok. Po absolvování obdrží každý účastník certifikát o absolvování.  

 

Časový program: 

11.10. 12.00 hod. zahájení na hřišti s garanty 

15.10. 15.00 hod. ukončení 

 

Ubytování a stravování: hradí si každý sám, www.mlynropice.cz, informace na tel: +420 

601 090 765 nebo e-mailem: E-mail: jarmila.ciencialova@beskydgolf.com 

 

Závaznou přihlášku posílejte na adresu ČSG nejpozději do 4.10.2021. Platbu za kurz 4 200,- 

Kč pošlete převodem na účet č. 660076/5500 s variabilním symbolem data Vašeho narození k 

identifikaci platby (zahraniční platby: IBAN CZ77 5500 0000 0000 0066 0076). Adresa ČSG: 

PO BOX 51, PSČ: 252 29, pošta: Dobřichovice, tel.:+420739640699, e-mail 

secretary@czgreen.com, www.czgreen.com.                                                                                   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
Praxe ČSG 2021 - Ropice Golf Resort 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………. 

 

Kontaktní adresa: ………………………………………………………………………………. 

 

Zaměstnavatel (Golfový klub): ……………………E mail :…………………………………... 

 

Mobilní telefon: ……………………………… Zájem o ubytování:    ANO          NE 

 
Dosavadní absolvované kurzy trávníkářství nebo greenkeepinku a Vaše pracovní zařazení na hřišti: 

 

……...…………………………………………………………………………………………… 

V ……………………………….  ………………………………(podpis) 
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